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اَُ  

  

﷽  

  الَ قَ 
       ))ييرِ جِ يْ النَّ ((ى تَ فَ الْ  ))يوِ ارَ غَ بَ الْ ((   

تِيُّ (( كُّ  : يرِ ِص قْ و التَّ ذُ  لِ ْص اْألَ  ))الصَّ

 ي   ـهِ ـتَ ـنْ ـتَ  ةً َال ــَص ي وَ ــبِّ رَ ــا لِ ًد ـمْ ـَح 

 هِ ـــبِ ــْح ـَوَص  ِه ـــَوآلِ   ىــقَ ــتَ ـنْ ـمُ ـلْ لِ 

َمْه     ـقَ ـمُ  ((ُم فِي ـظْ ـنَّ ـَفال : َوَبْعَد َذا  دِّ

 َمهْ كَّ اْلُمَح  ىَد ـهُ ـالْ  ))رِ ـَتْفِسي ولِ ـُأُص 

َمامِ  ))االِْسَالمِ  َشْيِخ ((ـلِ      اْلُمْجَتِهْد  اْإلِ

 اْلُمْعَتَمْد  ))التَِّقيِّ (( الثَّانِي ))َأْحَمَد ((وَ 
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 َالِء   ــْن إِمْ ـمِ  ظُ ــافِ ـَح الْ   هُ ــفَ ـنَّ ـَص 

 1اْآلَراءِ   رَ ــِض ـْح ـتَ ـْس ـمُ  َؤاِدِه ـــفُ 
  

     َفُخـْذ َأَيـا ُأَخـيَّ ُزْبـَدَة اْلكِـَتـاْب 

َها َفْصُل   َطاْب اْلخِ تِْسِعيَن َبْيًتا ُكلُّ
 

مْ ـقَ   اـمَ ـَوُربَّ ((  ْرُت   ــَأخَّ   َأوْ  ُت ـدَّ

))َقْد ُرْمُت   ْكَتةً ـَضُروَرًة ، َأْو نُ 
2

 

 

 َرا    ـْدًرا َزاهِ ـبَ  اُه َكانَ ـْن َوعَ ـمَ ـفَ ((

))َزاِخَرا فِي َعاَلِم اْلِعْلِم َوَبْحًرا
3
 

 

ْر َوَأِعْن بَِرْحَمتِْك ((َيا  ))َربِّ َيسِّ
4 

 بَِفْضِل نِْعَمتِْك  َخالًِصا َواْجَعْلهُ 

                                                           
1
وقدْ كتْبُت ھذه : " ))مقدّمة أصول التّْفسیر((في مقدّمة  -رحمھ هللا–قال    

مةَ مختَصرةً ، بحَسب تْیسیر هللا تعالى مْن إْمالء الفؤاد   " ! !المقدِّ
لكتاب او ،قُّرة العْینْین بنْظم غریب الّصحیحْین : ھذا البْیت من ألفیّتِي   2

  .مطبوع 
بِیح في : ھذا البْیت من منظومتِي   3 ْبح الصَّ وھي من  ، أَصّحِ الّصحیحالصُّ

یّة بمكان لطالب علم الحدیث الّشریف    . ي مطبوعةھو .األھّمِ
 .افتتح شیخ االسالم مقدمتھ بھذا القول  4



ْمحَِن ُمعَر بَغَاَراَوا � مقدمة أصول التفسير بنظم غاية التيسير  َعْبُد الر�

 

7 

 

 

 

] َُِ5]ا  
  

َحاِب    يُّ ـبِ ـنَّ ـال  نَ ـيَّ ــبَ   ْد ــقَ - 10  لِلصِّ

 اِب ـتَ ـاْلكِ   َذلَِك  ىـَظ َوَمْعنَ ـفْ ــلَ 
 

 اِس    ــنَّ ـلِل َن ــيِّ ــبَ ـتُ ـلِ ":  إِْذ َجــاءَ 

َل ـــنُ  ا ــمَ   ا َراسِ ـــيَ  "مُ ـهِ ـيْ ـإِلَ   زِّ
 

ْحِب لِ  اْألَْمُر وَ  بَّ ـبَِأْن يَ   لصَّ  ُروا    ـدَّ

بَّ ـيَ ((  فِي ))ُرونَ ـَيَتَدبَّ ((فِي   ))ُرواــدَّ

 

 َرْه   ــقَ ـبَ ـٌر فِي الْ ــمَ ـاَم عُ ــْد َأقَ ــَوقَ 

ةً ـمُ   ظُ ـفَ ـْح ـيَ   َرَرهْ ــبَ ــالْ  َصنِيَع   دَّ
 

 ِب  ـٍة ، َفْلَتْعَج ـَسنَ   انِ ـمَ ـثَ  َل ـيـقِ 

 يـَواْلُقْرُطبِ   الٌِك ـمَ   َرَواهُ   اـمَ ـكَ 

                                                           
  .َوَضَع الناظُم ھذا العنواَن   5
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ا َلِمي فِي اْلَغابِرِيْن   ـكَ  َأمَّ  َالُم السُّ

 6لِْلَحاِضرِينْ   َرةً ـبْ ـعِ   هِ ـيـفِ   إِنَّ ـفَ 

 َبْيَن َصْحَبِة النَّبِي    َالُف ــلَِذا اْلخِ 

 َقْوٌل ُأبِي لَّ ، َفَماــِه قَ ـمِ ـهْ ـفِي فَ 

 ُر   ــثَ ـَأكْ  اِع ِمنُْه ــبَ ـفِي اْألَتْ   َوَكانَ 

ُروااْلَخْيرِ  َصْحَبةِ فِي   َعَلى َما َقرَّ

 ُر   ـرٍ َيْظهَ ـْص ـَوُكلُّ عَ .  .َذا ـَوَهكَ 

ْج ـَأْش   رُ ـثَ ـِه َأكْ ـيـاُع فِ ـمَ ـَرَف َفاْإلِ

 التَّْفِسيَرا     ُذواـَأَخ   ونَ ـعُ ـابِ ـتَّ ـَوال

 َتْحرِيَرا اْلُهَدى َصْحِب  َيَديْ  َعَلى

نَِّة اْلغَ - 20 اـَكالسُّ  َيْجَتِهُدوْن    ، َوَقْد رَّ

ٍع َفُيْلَهُمونْ ــتَ   يـفِ  نِ ـَذيْ  يـفِ   َورُّ

                                                           
ین كانوا حدَثَنا الّذ: قال أبو عبد الرحمن السُّلَمّي ": رحمھ هللا –قال شْیخ االسالم   6

أنّھم كانوا : ، كعثمان بن عفان ، وعبد هللا بن مسعود ، وغیرھما القْرآنَ  یُْقِرئُونَنا
إذا تعلَّموا من النبي ملسو هيلع هللا ىلص عشَر آیاٍت لْم یُجاِوزوھا حتَّى یتعلّموا ما فیھا من العلِم 

   ! ! "فتعلَّْمنا القرآَن والعْلَم والعمَل جمیعًا: ، قالوا لوالعم
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ٌْ  

ِا ِ ِِف اِْا ِ عََ ُفِْا ُمَوأ  
  

َلِف   ـيْ ـَالٌف َداَر بَ ـِخ   َذاـكَ   َن السَّ

 ، إَِذا ِقيَس بَِما فِي اْلَخَلِف  لَّ ــقَ 

 ْوِع   ـنَّ ـَالِف الــتِ ـُه إَِلى اْخ ــبُ ـلَ ـَأغْ 

 ا ُروِعيـَضاِد فِيمَ ـ، َال التَّ  َيْرِجعُ 

 ُد  ـَواجِ  ا ـإِمَّ ـفَ  ، انِ ـفَ ـِصنْ   َوَذاكَ 

 ُد ـَوُمْسَمى َواحِ  ىـتَّ ـاَرًة َش ــبَ ـعِ 

 ِه   ـِض َنْوعِ ـعْ ـبَ ـُر اْلَعاُم بِ ـْذكَ ـَأْو يُ 

هِ ــمَ ـا عَ ــــًال مَ ـــثَّ ــمَ ــمُ   ُدوا لَِحدِّ

لِ  َأْمثَِلُة   اُء اْلَحكِيْم  ـمَ ـَأْس : اْألَوَّ

ُسولِ  ْكرِ اْلَحكِيمْ  َربَِّي، َوالرَّ  َوالذِّ

  فِي ِخَطاْب  ))َقْصدٍ ((وَ  ))ُظْلمٍ ((فِي  :َوالثَّانِ 

 ". .ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكَِتاْب ": ي َتَعاَلى ـَربِّ 
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 َوفِي اللَُّغى َقـلَّ َتـَراُدُف اْلَكِلـمْ 

 َنــاِدٌر َأْو َقـْد ُعـِدمْ َوفِي اْلُقـَراِن 
 

 ِب   ـبَ ـالسَّ  هِ ـنْ ـكُ لِ  َعـــاِرٍف لُّ ــَوكُ 

 ِب اْلُمَسبَّ   ةَ ـــقَ ــيـقِ ـَح   هُ ـــوِرثُ ــيُ 
 

   َقْولِِهْم  فِي–"َكَذا َقْد َنَزَلْت  َوفِي"

 ُدوَن َغْيرِِهمْ  اْألَْعَيانَ  َلْم َيْحِصرِ 
 

 

َبْب   ـْد َيُكوُن تَ ـَوقَ - 30  اَرًة َنْفَس السَّ

 َأْو َداِخَل اْآلَيِة، َواْلُكلُّ اْنُتِخْب 
 

 

ْأيَ ـال َف ـلَ ـتَ ـاْخ  اــإَِذْن إَِذا مَ   اِن    ــرَّ

 فِي النُُّزوِل َفاْلَقْوَالنِ  - َيا َصاِح -
 

 

 ا   ـانَ ـكَ   اــمَ  ، َوإَِذا   حُّ ـِص ــيَ   لٌّ ـكُ 

 7اـانَ ـْد بَ ـقَ  ُزوِل َذاــُّفِي َسَبِب الن
 

                                                           
 .لإلطالق " بانا"واأللف في . الن القوْ : أَْي : كانا  7
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    تِْلَك اْألَْسَباْب  فِي َكْونَِها َعِقيَب 

تَ ـَأْو مَ   ْت َيا َأْصَحاْب ـلَ زِ نْ أُ ِن ـيْ ـرَّ

 ُه   ــَأنَّ  اٍر ــــقَ   نُّ ــظُ ــيَ  ْد ــقَ   َوَذاكَ 

 هُ ــنَّ ــظَ   اـمَ ـفِي  َوَلْيَس   َتَلٌف ـُمْخ 

 َرْيِن   ـلِْألَمْ   اللَّْفظُ   ونُ ـكُ ـيَ   ْد ـَوقَ 

 :ِن ـًال ، َوَذاَك فِي َشْيَئيْ ـمَ ـتَ ـْح ـمُ 

ا اْشتَِراٌك َنْحوُ     ))َقْسَوَرهْ ((َلْفِظ  إِمَّ

 َرهْ ـٌد َأْو َمْن َرَمى ِمْن َمهَ ـَأْي َأَس 

ْيُل ((وَ   َأْقَبَال   اـإَِذا مَ  ))َعْسَعَس اللَّ

 َال ـبِ ـقُ   ْد ـقَ   اُرهُ ــإِْدبَ   ْل ـبَ   َل ـيـَوقِ 

 ا فِي اْألَْصِل  ـقَ ـَوافَ ـاِن إِْن تَ ـثَّ ـَوال

 ْولِ ـقَ ـِن َقْصُد الْ ـْوَعيْ ـنَّ ـُد الـَوَأَح 

ِميُر فِي      ))َواْلَفْجرِ ((َوَذا َكَما الضَّ

 "َواْلَوْترِ ":  يـا اْلَعلِ ـنَ ـلَِقْوِل َربِّ 
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     "ىـَأْدنَ "لِـ  "ُثمَّ َدَنا":  هِ ـَوَقْولِ -40

 وُز اْلُكلُّ َأْو َال ُيْرَضىـُج ـَوَقْد يَ 
 

 ْرٌف َيْقَبُل   ـْرآِن َح ـَوَلْيَس فِي اْلقُ 

 ُل ـثَ ـْرٍف َأمْ ــَح  ًة ، َفُكلُّ ـــابَ ــيَ ــنِ 
 

 اُة اْلَبْصَرِة  ـَح ـ، َوَما نُ   رِهِ ـيْ ـْن غَ ـمِ 

ةِ  ))التَّْضِمينِ ((َرَأْوا ِمَن   َأْقَوى اْلُحجَّ

َلْف ــَوْاألَْحَسُن اْلَجْمُع ِألَقْ      َواِل السَّ

 ٍة ، َأَيا َمْن َقْد َخَلْف ــفِي ُكلِّ آيَ 
 

 ا   ـَالفَ ـتِ ـاْخ   ُد ـــوَج ـيُ   َذاـهَ  َع ـَومَ 

 ىافَ ـُيَج   مُ ــهُ ــنَ ـيْ ـبَ  ا ــقً ــقَّ ــَح ــمُ 

لِيْل     َعنِ َناِشىٌء  َوَذاكَ   اْخَفاِء الدَّ

هُ   ْهٍم َضئِيْل ـفَ  وِل َعنُْه َأوْ ـَأِو الذُّ

ا اْلِخَالُف  ينْ  َضُروِريِّ  فِي َأمَّ  الدِّ

 ُأَخـيَّ فِي َذاَك اْلِحينْ  َفـَلْم َيـَقـعْ 
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ٌْ  

ِا ِ ِفِِْا ََْم ِ  

لِِْْا ط َوإ ا إ ََُِْا  
  

 رِ َعَلى    ـفِي التََّفاِسي َواالِْختَِالُف 

 رِ َذا ـيْ ـا النَّْقُل َأْو بِغَ ـإِمَّ : ْوَعْيِن ـنَ 

ِق    ْقِلنَاـا فِي نَ ـنَ ـمُ ـلْ ـإِْذ عِ   اْلُمَصدَّ

ِق ـاْستِْدَاللِنَ  َأْو َكاَن فِي  ا اْلُمَحقَّ

 وِم   ـُص ـعْ ـى اْلمَ ـإِلَ ـفَ  لٍ ـقْ ـنَ  لُّ ـَوكُ 

 ومِ ـْوُس ـمَ ـرِ َذا الْ ـيْ ـغَ ـلِ  وُن َأوْ ـَيكُ 

 ْه   ـَرُف ِمنْ ـُه َما ُيعْ ـْوٍع ِمنْ ـلُّ نَ ـَوكُ - 50

 ُيْبَعُد َعنْهْ  َصحَّ َأْو ُضْعًفا َوَذا َما

 َكْلِب    ْوِن ـَكلَ   َذا  رُ ــيْ ـغَ   هُ ــنْ ـَومِ 

 َصْحبِي َفاْفَهُموا َيا َأْصَحاِب َكْهٍف 
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 اْلَعْدَنانِي   َصْحَبةِ  َوَما ُرِوي َعنْ 

 اْألَْرَكانِ   َخ ـَراِس   ًال ـقْ ـفِي َذاَك نَ 
 

 ْل   ـْحَتمَ ـِس ِألَنَّ مُ ـفْ ـُن لِلنَّ ـكَ ـَأْس 

 َوى َوَأَدّلْ ــيَّ َأقْ ــبِ ـنَّ ـال عَ ـَأْن َسمِ 
 

ْحِب   اْلكَِتاْب    َأْهلِ  ِمنْ  ِألَنَّ َنْقَل الصَّ

َواْب ـلُّ إِْن ِقيَس بَِتابِعِ ـَأقَ   ي الصَّ
 

ُل الَّ ـقِ ـَوالْ   نَا   ـنُ ـِذي ُيْمكِ ـْسُم االَوَّ

حِ  ةُ ـَمْعرِفَ   نَاـوٌر لَ ــْوفُ ـِح مَ ـيـالصَّ
 

ـَر اْألَْتـَبـاعُ  َواْلـَوْقـُف فِيَمـا  َفـسَّ

ْتـَبـاعُ  لِـيـَل ، َال اْإلِ  َلْم َنْعرِِف الدَّ
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ٌْ  

 ِما عْا ِ :ِ ُِاَُف اِا  

لِِْْا َِِ ِْ ِا  
  

 ْدَالِل   ـتِ ـبِاْس  َرُف ـعْ ـيُ  ِذيــا الَّ ـَأمَّ 

ْجَمالِ ــْوعَ ــَذاَك نَ ــفَ   اِن َعَلى اْإلِ
 

ُل َذيْ   اِن   ــعَ ــُدوا مَ ــقَ ـتَ ـاعْ : ِن ــَأوَّ

 ْرآنِ ـقُ ــَم الْ ـــلِ ــــا كَ ـوهَ ـلُ ــََّحمـفَ 
 

 ُروا    ـَفسَّ  ْومٌ ـَفْهَو قَ   رُ ـيـاْألَِخ  ا ـَأمَّ 

 ُرواـظَ ـْد نَ ـَراَن َبْعَد َأْن قَ ـاْلقُ  َهَذا
 

 َرِب    ــعَ ـَالُم الْ ــُه كَ ــُدلُّ ــيَ  َما فِي-60

 ِب ـَج ـلِّ َرْأٍي عَ ــكُ ـــبِ  ُرواـَفسَّ ـفَ 
 

 اْلُمَخاطَِبا    ُرواـظُ ـنْ ـْم يَ ـْم لَ ـهُ ـِألَنَّ 

 ِه َواْلُمَخاَطَباــيْ ــلَ ــعَ  َزًال ــــنْ ــَومُ 
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لُ   ْد َسَلُبوا   ــــقَ  اَرةً ـــــوَن تَ ــَفاْألَوَّ

 َواْلُمَراَد، َفاْعَجُبوا اْلُقَرانِ  َلْفظَ 
 

 ُدّلْ   ـيَ   مْ ـلَ  اـمَ  اَرًة ــتَ  وُه ـلُ ـمَّ ـَوَح 

 زَّ َوَجّلْ ـِه عَ ـبِ  رِدْ ــْم يُ ـِه ، لَ ـيْ ـلَ ـعَ 
 

 وُن  ـْد َيكُ ـِن قَ ـَريْ ـاْألَمْ  َال ـَوفِي كِ 

 نُ ـيـبِ ـَال يَ  اهُ ـنَ ـعْ ـمَ  ُدوا ـَص ـقَ  ا ـمَ 
 

ِحيِح ، لِ ـإَِذا الـفَ  َعَلى الصَّ  ُل   ـيـدَّ

 وُل ـُه اْلَمْدلُ ـــلُ ــثْ ـَومِ  إٍ ـطَ ـي َخ ـفِ 
 

 وُل   ـاْلَمْدلُ  إَِذاـا فَ ــق� ــاَن َح ــَأْو كَ 

ِحيِح َعْكُسهُ  لِ  َعَلى الصَّ  ُل ـيـالدَّ
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ٌْ  

َِِا الَِ آنْا َِ ِ  
  

ـــا َأَصــحُّ ُطـــُرِق   الـّتـَْفسـِيـرِ َأمَّ

 َرَأى ُكـلُّ َفـًتـى نِـْحــرِيــرِ  َكـَما

 َتـْفـِسـيـــُرَك اْلـُقــْرآَن بِاْلـُقــْرآنِ 

ــةِ  ــرِ اْلَعـْدَنـانِيالْ  َفــُســنـَّ  ُمـَطـهَّ

 َفـَقـْوِل َصـاِحـٍب َفـَقــْوِل َتـابِـعِ 

 َغــى بِـَرْأٍي َنـاِصعِ بِاللُّ  َفاْلـِعـْلمِ 

    َفُعْد  االَْصَحاِب  َأْقَواَل  َتِجْد إِْن َلْم - 70

 ا َال ُيَعّدْ ـمَ  اِع َتِجْد ــبَ ـلَِقْوِل االَتْ 

 اَراْت  ـبَ ـعِ ـالْ  ُن ــايُ ــبَ ـتَ  ا ـهَ ـبُ ـالِ ـغَ 

 اْت ــَالفَ ـْت َكَما َنُظنَُّها ِخ ـَس ـيْ ـلَ 

 ِة   ـجَّ ـُح ـْم كَ ـهُ ـْولُ ـقَ   ونُ ـكُ ـيَ  َوَال 

كْ ـفِي ال َقاطَِعةٍ  نَّةِ ـذِّ  رِ َأْو فِي السُّ
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 َذا     إِنَّ ـوا فَ ـعُ ـمَ ـتَ ـاْج  اــمَ   إِالَّ إَِذا

 َذاـبَّ ـا َح ـا مَ ـيَ ـفَ  ةً ــجَّ ـُح  وُن ـكُ ـيَ 
 

 ا   ـكَ ـَرْأيِ ــبِ  ُه ـــْرتَ ــسَّ ــفَ  إَِذا  ا ـــَأمَّ 

ًدا فَ ــَج ـمُ   اــكَ ــــا َألَْشَقى َألْيِ ـيَ ـرَّ
 

 ْه   ـمَ ـلِ ـاْلَقْوَل لَِما َقْد عَ َوَأْوَجُبوا 

 ))هْ ـَفَكَتمَ ((ا ـَوَج  ))هُ ـونَ ـَال َتْكُتمُ ((

 

 َوَمـا َرَوْيـنَـا َعـْن َبـنِـي إِْسَرائِيْل 

ـــَمـــا  َكَما ِقيْل -َنـــْذُكــُرُه  َفـإِنَّ
 

 َكــَشــاِهـــٍد َلــْيــَس لِالِْعـتِـَقـادِ 

 :بِاالِْنـتِـَقـاِد  ــَالَثـــــــةٌ َوَذا َثــــــ
 

 الَّــِذي بِـَأْيـِديـنَـا َفـَذا َمــا َواَفـَق 

 َوَعْكُس َذا َفَال، َما َحبََّذا َصحَّ ،
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 ِمنْ  َليَْس  َعنْهُ  اْلَمْسُكوُت  َوالثَّالُِث 

ُه َأْو َنـْطـَمـئِـنّْ   َذْيــــِن َفــَال َنـــُردُّ
 

مَ ـَعبَّ  َقاَل اْبنُ - 80  ُر   ـاْلَحبْ اُم ـاِس اْإلِ

 : ُر اْلُمِحيُط اْلَبْحرُ ـسِّ ـفَ ـَذاَك اْلمُ 
 

 ِة   ــعَ ـَأْربَ  ىـلَ ـَر عَ ـــيـاِس ـفَ ـتَّ ـإِنَّ ال

 اْلُعْرُب اْثُبِت  َفَما َتْعرُِفهُ : َوْجٍه 
 

 ِه   ــِل بِ ـلِْلَجهْ  ْذرَ ــَما َال عُ : َوِمنُْه 

 هِ ــُتصَّ ُشُيوُخنَا بِ ـا اْخ ـمَ :  َوِمنْهُ 
 

 

 ْه   ـمُ ـُر َفْهَو َما َال َيْعلَ ــيـا اْألَِخ ـَأمَّ 

 هْ ـمُ ـًدا َال ُيْعلِ ـــي ، َأَح ــهِ ــإِالَّ إِلَ 

 

 

 



ْمحَِن ُمعَر بَغَاَراَوا � مقدمة أصول التفسير بنظم غاية التيسير  َعْبُد الر�

 

20 

 

 

ََِا  
 

هِ ــمْ ـَح ـَوالْ  تْ ـلَ ـعَ  ُد لِلَّ  اِم    ــمَ ـى اْإلِ

يـمَ ـعْ ـَونِ  ْس  انِ ــمَ ــِة اْإلِ  َالمِ ــَواْإلِ

َفاِت  بِاْألَْسَمـاءِ  َيـا َربِّ ((  َوالصِّ

الِـِح َواْآلَيـــاِت  ))َواْلَعَمِل الصَّ
8 

 اْستَِقاَمةِ  ُعْمًرا َمِديًدا َصحَّ فِي((

 ))ُمنَْفـًقـا فِي َطاَعةِ  ِرْزًقـا َوفِـيـًرا

 َوِزْد ُعُلـوًمـا َربِّ ِزْدنِـي ِعْلَما((

ـا ُأَؤلِّـُف اْلِحـَسـانَ   ))َنـْوًعـا َجمَّ

 َرْحَمانِي َيا اْلَقُبوَل  َواْكُتْب َلَها((

 ))آِخرِ اْألْزَمانِ  َحتَّى فِي اْلَكْونِ 

                                                           
 ))خاتمة((ھذا البْیُت واألْبیاُت األْربعةُ الّتي بْعدَه ِمْن أَدِْعیٍَة طویلٍة في  8

نُور الّساِري في مْبھماِت جامعِ البُخاري ، وھي في أْكثَر ِمْن : مْنظومتِي 
 .والكتاب مطبوع  ! !أْلفَْي بْیٍت 
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 اْألَْبُحَراَواْلَبنَاِت  اْلَبنِينَ لِي َهْب ((

 ))َأْزَهَراَواْلُحْسِن َكَزْهرٍ  فِي اْلِعْلِم،

 َرُســوِل اهللاِ ــلِ  يـمَّ َصــَالتِـــُثـ-90

ْحِب   َوَأْهـــــِل اهللاِ  َواْآلِل َوالصَّ

 
ّ
  تتم

  حبمد هللا
  وحسن عونه
. . . . . . . . . . 

. . . . .  . . . 

. . . . .  . 

 . . . . 

 . . .  
. .  
. 

  

 ااوَ ارَ عبد الرحمن عمر َبَغـ                                                               

  ھـ1443رمضان  12
  م2022أبریل  14

 نیجیریا  –صكتو 
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  ماظِ الن�  ُت ا�َتَ كِ 
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  : علوم الحدیث الشریف*   
  . ألفیّة–"قّرة العْینْین فى نظم غریب الصحیحْین" -           

  !!كلمة) 1,625(فّسرْت                   
  :تقدیم كّلٍ من                  
ث الكبی-                       راھیم صالح ـریف إبـالشّ / رـالعالّمة المحّدِ

  .الحسینى                     
     .         ُمـوِلیْ  رْ ِریجیَ  دمحم الثانى/ دكتورالعالمة المحدث ال-                    

     !بیتا 2,080في ألفیّة –"نور الّسارى في مبھمات البخارى" -           
  .أْرجوزة –" أْوضح السَّنن في مناھج الجوامع والسُّنن" -           

ْبح الصبیح في أصّحِ الّصحیح" -                           .بیتا 111–" الصُّ
  مصطلحال فى "َجنَى الجنتْین بشرح قصیدتْین غزِلیّـتْین" -           

  :ةخیرواأل . لإلمام شھاب الدین اإلشبیلى: األولىالقصیدة               
   لإلمام الّصبّان               

  "الراوي منظومة مصباح"وتصحیح وتبویب وتعلیق على ضبط -           
  .عبدهللا بن فودي / لعالمة السودان الشیخ البحر              

  .شرح متمیز–" تُْحفة البغاراِوي شْرح مْصباح الراوي" -           
  " نُْخَبة الِفَكر في مصطلح أھل األثر"ضبط وتَْبویب  -           

  .ابن حجر / الحافظ االسالملشیخ                  
  : وأصول التفسیر علوم القرآن*   
  "غایة التیسیر بنظم مقدمة أصول التفسیر"-            

  لشیخ االسالم ابن تیمیة                 
  .ة میمیّ  قصیدةٌ " الم األقران بتلخیص علوم القرآنإعْ "-            
  "إْعالم األقران حسان المنّان بشرحإ"-            

  .ةٌ نونیّ " َعَجب الَعَجب فیما وقع في القرآن بغیر لغة العرب"-             
      .أرجوزةٌ  . "الدُّرر فیما صّح مْن فضائل السور"-            

  : الـفـقھ*   
الت في آداب وكیفیة الصَّالة"-             فات والّصِ   "أْحسن الّصِ

  .نظم اعتمَد على ما وردت بھ اآلثار الصحیحة                   
فات"-               . "أْجزل الِھبات تعلیقاٌت على أْحسن الّصِ
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 : الـعـقـیـدة* 
  "روانىأبى زیٍد القیْ  ابن العرائس الغوانى نظم عقیدة"-            

 . دمحم ثانى عبد هللا ُجْوسْ / لّشیخ الّدكتورا: تقدیم                 
 "التّحفة البَغَــاَراِوّیة بنظم العقیدة الّطحــاِویّة"-            
  . دمحم ثانى عبد هللا ُجْوسْ / الشیخ الّدكتور :تقدیم                 

  

  : التصریف* 
  "ة األسماءالمیّ " -           

  .مالكالبن " المّیة األفعال"عدد أبیات                 
  یاَغـَولْ أبى بكر أبى بكر  /البروفیسور: مراجعة                 

  "ة األسماءالمیّ الّدرة العْصماء شرح " -           
  ).الّسودان(اق دمحم غالب ورّ / البروفیسور: تقدیم                

  

  : أدب الخالف*    
  . .من الطویل المیّةٌ وجیزةٌ " فى أدب الخالف الُجمانة"-              
  

  : الدواوین*   
  ]الدیوان األول[ " أفراح وأتراح"-           
  : تقدیم كّلٍ من                  
  . َسْمبُْو َوِلـى جنید/ الوزیر البروفیسور                       

  ).الّسودان(سیّد أبو عاقلة / والبروفیسور                       
  . الدیوان الثاني -" البُْلبُل الّصّداح"-           

   .الدیوان الثالث –" البردة الجدیدة"-           
  الدیوان الرابع، دیوان شعر  –" وال شيء أقوى من الحب"-           

  .غزلي              
  .الدیوان الخامس –" حین تتكسر القصبة"-          
  .، لم یكتمل " الشعر ثم استوى على عرش"-          

  

  : التربیة*    
  " طلب العلم بین الوھم والحقیقة"-            
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  :العروض والقافیة وفنون الشعر*    
  !"كیف تتعّلم العروض والقافیة فى أسبوعٍ؟" -          

 .إبراھیم  َسْرِكى/ البروفیسور: مراجعة وتقدیم                 
 "بعلمى العروض القوافى إتحاف الخلیل الوافى" -          

  كثیرٌ  خلقٌ  حفظھا وقد بیتًا 99 فى رائیّةٌ من الّطویل،                 
 "المنھل العذب الّصافى شرح إتحاف الخلیل الوافى" -           

  .َسْمبُْو َوِلى جنْید / البروفیسور: مراجعة وتقدیم                 
  " األساس فى دراسة أوزان الّشعر العربّى وقوافیھ" -           

  للمدارس الثانویة والعلیا                 
  ضبط وتصحیح منظومة فتح اللطیف الوافي بعلمي " -           

  . عبد هللا بن فودى/عالّمة السودانل" والقوافي العروض              
  شرٌح حافلٌ " طیف الوافىفتح اللّ  فى ّر الخافىكشف الس" -        

 . دـى جنیْ لِ َسْمبُْو وَ / البروفیسور: مراجعة                   
 .د ـمد حبیب محمـمح/ البروفیسور: تقدیم                   

 "القافیة وحركاتھا فى دیوان أمیر المؤمنین دمحم بِلُّوْ " -           
  بحث تكمیلى لنْیل شھادة اللیسانس، جامعة عثمان بن                 
  .م 2017فودى،                

  

  : التراجـم*    
  " ذت عن الوالدالذكر الخالد فیما أخ" -            
  ]الفراھیديّ " [إرواء الغلـیل بترجمة اإلمام الخلـیل" -            

  .دمحم حبیب دمحم / البروفیسور: مراجعة                  
  

  

    : باألد*     
  .. ةة أدبیّ قصّ "!ة؟ـقـیـقـأین الح" -           

  .دمحم طاھر سیّد/ الفروفبیسور: تقدیم                 
  . .روایة ذاتیّة . . الجزء األّول "ذْكــریاتٌ " -           

 "وأتراحراح األروح تعلیقات على أفراح " -           
  " الجارم دیوان علىّ "الحكم والوصایا فى " -           

 .صالح َبال أْلجنّارى/ البروفیسور: تقدیم                 
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  "فِصـاح شرح موّشـح إیِھ یا صـاح كلماتُ " -        
  . لھ فى مدح والده حٌ موشّ              

  شاعرال ائدقصمن "القول الصریح شرح قصیدة أنّات الجریح" -        
د رسم الدّ الكنز الثّ " -           "یـنمیـن شــرح قصیدة مجّدِ
دَ من بحـر الطّ  صعـبةٌ  مقصورةٌ                  ویل َمَدَح بھا الشیَخ المجّدِ

  . عثمان بن فـودى وأنصـاره             
  .ثانى عمر موسى/ البروفیسور: تقدیم                  

  : النحـو*     
  .أیا طالب اإلعراب ": ة اإلعرابیئرا"تصحیح وضبط   -        

  

  : میادین أخرى*     
  .الجزء األول . كتبتُھا لبعض الكتب –" تقادیم وكلمات" -         
  
  

  
 اتصل بالناظم

 

              WHATSAPP:     08068839804     /  
WEBSITE: www.elbagarawee.com  

YOUTUBE: AbdulRahman Umar Bagarawa 

TELEGRAM: Shk. Abdulrahman Umar Bagarawa 

                       https://t.me/AlmajlisulilmySokoto   

 

FACEBOOK PAGE: Shaikh AbdulRahman Umar 
Bagarawa  
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